๑

ตํารับ ชิงเฟยผายตูทัง (Qing Fei Pai Du Tang)
ตํารับยาตมขับพิษทําความสะอาดปอด (清肺排毒汤 ชิงเฟยผายตูทัง) เปนตํารับยาที่คณะกรรมการแหงชาติ
ด า นสุ ข ภาพแห ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (National Health Commission of the People's Republic of
China) ประกาศใหใชเปนตัวเลือกในแนวทางการบําบัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๖ และ ๗ ตํารับยา
นี้มีตัวยาทั้งหมด ๒๑ ตัว ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยแผนจีนแหงชาติของจีน ไดเลือกใชตํารับยา ๔ ขนาน ใน
'คั ม ภี ร ซ างหานจ า ป ง ลุ น ( 伤寒杂病论)' ของจางจ ง จิ่ ง ( 张仲景, พ.ศ. ๖๙๓-๗๖๒) แห ง ปลายยุ ค ฮั่ น
ตะวันออก (东汉, พ.ศ. ๕๖๘-๗๖๓) โดยตัดตัวยาบางตัวออกและเพิ่มตัวยาอื่นเขาไปอีก ๔ ตัว รวมเปน ยาตมขับ
พิษทําความสะอาดปอด (清肺排毒汤 ชิงเฟยผายตูทัง) ขนานที่วานี้ ตํารับยาทั้ง ๔ ขนานใน คัมภีรซางหานจา
ปงลุน นั้น ไดแก
๑. ตํารับหมาซิ่งสือกานทัง (麻杏石甘汤) มีตัวยา ๔ ตัว คือ หมาหวง (麻黄), ซิ่งเหริ่น (杏仁), เซิงสือ
กาว (生石膏) และ จื้อกานฉาว (炙甘草) ตํารับนี้มีสรรพคุณลดความรอนของปอด ระงับอาการหอบ ใชใน
กรณีที่พิษรอนภายในปดกั้นปอด ทําใหมีอาการไขและไอหอบ (ภาพที่ ๑)

ภาพที่ ๑. ตํารับหมาซิ่งสือกานทัง

ภาพที่ ๒ ตํารับอูหลิงสาน

๒. ตํารับอูหลิงสาน (五苓散) มีตัวยา ๕ ตัวคือ จูหลิง (猪苓), ฝูหลิง (茯苓), ปายจู (白术), เจอเซี่ย
(泽泻) และกุยจือ (桂枝) ตํารับนี้มีสรรพคุณอบอุนหยาง สลายความชื้น ใชเมื่อปจจัยความชื้นกระทบภายใน
ชี่ปอดไมกระจาย ทําใหไมสามารถกระจายสารน้ํา น้ําและความชื้นสะสม มีอาการเกี่ยวกับระบบยอย เชน จุกแนน
กินไดนอย คลื่นไส ถายเหลว ฝาลิ้นหนาเหนียว เปนตน (ภาพที่ ๒)

๒

๓. ตํารับเซอกานหมาหวงทัง (射干麻黄汤) เดิมมีตัวยา ๙ ตัว แตตัด อูเวยจื่อ (五味子) กับพุทราจีน
( 大枣) ออก จึ ง เหลื อ ตั ว ยา ๗ ตั ว คื อ เซ อ กาน ( 射干), หมาหวง ( 麻黄), ขิ ง สด ( 生姜), ซี่ ซิ น ( 细辛)
จื๋ อหว าน (紫菀), ข ว นตงฮวา (款冬花) และปานเซี่ย (半夏) ตํารับ นี้มีส รรพคุณอบอุน ปอด สลายอิน
ชักนําชี่ใหไหลเวียนลง ขับเสมหะ ใชเมื่อความเย็นและความชื้นกระทบปอด เสมหะปดกั้น ทําใหเกิดอาการไอหอบ
หายใจไมทัน สาเหตุที่ตองตัดตัวยา อูเวยจื่อ (五味子) ออก เพราะอาจทําใหปจจัยกอโรคถูกเก็บกัก ไมขับออก
และตัดพุทราจีน (大枣) ออกเพราะมีฤทธิ์บํารุง ทําใหเกิดความชื้นและความรอน ซึ่งไมเปนผลดีตอการสลาย
เสมหะ (ภาพที่ ๓.)

ภาพที่ ๓. ตํารับเซอกานหมาหวงทัง

ภาพที่ ๔. ตํารับเสี่ยวไฉหูทัง

๔. ตํารับเสี่ยวไฉหูทัง (小柴胡汤) เดิมมีตัวยา ๗ ตัว แตตัดโสมจีน (人参) และพุทราจีน (大枣) ออก
๒ ตัว คงเหลือตัวยา ๕ ตัว คือ ไฉหู (柴胡), หวงฉิน (黄芩), ปานเซี่ย (半夏), กันฉาว (干草) และขิง
(生姜) ตํารับนี้ชวยปรับสมดุลเสาหยาง แกกลุมอาการกึ่งนอกกึ่งใน ประสานซานเจียว ปองกันปจจัยกอโรค
กระทบภายใน ปรับสมดุลตับและกระเพาะอาหาร เสริมสรางระบบการยอย สาเหตุที่ตองตัดพุดทราจีนออกก็ดวย
เหตุผลเดียวกับตํารับที่ ๓ และตัดโสมจีน (人参) ออก เพราะจะไปฟนฟูเจิ้งชี่ เสริมสรางหยางชี่ อาจทําใหเกิด
ความรอน ซึ่งไมเปนผลดีตอผูปวย (ภาพที่ ๔)
เมื่อรวมสูตรยา ๔ ตํารับจาก คัมภีรซางหานจาปงลุน (伤寒杂病论)' ของจางจงจิ่ง (张仲景) เขาดวยกัน ตัด
ตัวยา ๔ ตัวออก แลวเพิ่มตัวยาเขาไปอีก ๔ ตัว ไดแก ซานยาว (山药) ซึ่งชวยฟนฟูเจิ้งชี่ กระตุนการทํางานของ
มามและกระเพาะอาหาร บํารุงปอดเสริมอิน ปองกันผลขางเคียงของฤทธิ์ขับกระจายยารสเผ็ดและฤทธิ์เย็นของยา
รสขมในตํารับ), จือสือ (枳实, แกอาการแนนหนาอก นําชี่ไหลเวียนลง ทะลวงชี่ ขับอุจจาระ และขับปจจัยกอ
โรค), เฉินผี (陈皮) และโฮวเซียง (藿香) ซึ่งตัวยา ๒ ตัวหลังนี้ มีกลิ่นหอมฉุน ชวยปรับสมดุลการไหลเวียนของชี่
กระตุนมาม สลายเสมหะ แกอาการทองอืดแนน อาเจียน และมีเสมหะมาก

๓

รวมกันเปนตัวยา ๒๑ ตัว เรียกตํารับนี้วา ยาตมขับพิษทําความสะอาดปอด (清肺排毒汤 ชิงเฟยผายตูทัง)
มีตัวยาและน้ําหนัก ดังนี้
๑. 麻黄 : Ephedrae Herba จํานวน ๙ กรัม
๒. 炙甘草 : Glycyrrhizae Radix et Rhizoma Praeparata cum Melle จํานวน ๖ กรัม
๓. 杏仁 : Armeniacae Semen Amarum จํานวน ๙ กรัม
๔. 生石膏 : Gypsum Fibrosum จํานวน ๑๕-๓๐ กรัม
๕. 桂枝 : Cinnamomi Ramulus จํานวน ๙ กรัม
๖. 泽泻 : Alismatis Rhizoma จํานวน๙ กรัม
๗. 猪苓 : Polyporus จํานวน ๙ กรัม
๘. 白术 : Atractylodis Macrocephalae Rhizoma จํานวน ๙ กรัม
๙. 茯苓 : Poria จํานวน ๑๕ กรัม
๑๐. 柴胡 : Bupleuri Radix จํานวน ๑๖ กรัม
๑๑. 黄芩 : Scuttelariae Radix จํานวน ๖ กรัม
๑๒. 姜半夏 : Pinelliae Rhizoma Praeparatumcum Zingibere et Alumine จํานวน ๙ กรัม
๑๓. 生姜 : Zingiberis Officinalis Rhizoma Recens จํานวน ๙ กรัม
๑๔. 紫菀 : Asteris Radix et Rhizoma จํานวน ๙ กรัม
๑๕. 冬花 : Farfarae Flos จํานวน ๙ กรัม
๑๖. 射干 : Belamcandae Rhizoma จํานวน ๙ กรัม
๑๗. 细辛 : Asari Radix et Rhizoma จํานวน ๖ กรัม
๑๘. 山药 : Dioscoreae Rhizoma

จํานวน ๑๒ กรัม

๑๙. 枳实 : Aurantii Fructus Immaturus จํานวน ๖ กรัม
๒๐. 陈皮 : Citri Reticulatae Pericarpium จํานวน ๖ กรัม
๒๑. 藿香 : Agastachis Herba จํานวน ๙ กรัม
โดยตัวยา ยิปซัม (Gypsum Fibrosum) นั้น ปรับลดไดตามอาการของผูปวย แตตองตมยาตัวนี้กอนตัวยาอื่น ๆ
ทั้งหมด ยาขนานนี้เปนยาตม หอละวัน ดื่มวันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ๔๐ นาที เชา-เย็น ดื่มยาขณะยังอุนอยู ดื่ม
ติดตอกัน ๓ วันเปน ๑ ชุดรักษา ทั้งนี้มีคําแนะนําใหดื่มน้ําขาวตมตามหลังดื่มยานี้ โดยเฉพาะผูที่มีอาการคอแหง
สารน้ําพรอง เนื่องจากน้ําขาวมีสรรพคุณบํารุงกระเพาะอาหาร สรางสารน้ํา และแกกระหายน้ํา

๔

ภาพที่ ๕. ตํารับชิงเฟยผายตูทัง
ยาขนานนี้ไดถูกนํามาใชในชวงการระบาดใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม-๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ใน
โรงพยาบาล ๖๖ แหง ใน ๑๐ มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผูติดเชื้อที่อยูระหวางสังเกตการณทาง
การแพทย ๑,๑๓๘ ราย, มี ๖๔๐ รายหายเปนปรกติดีและกลับบานได และอีก ๔๕๗ ราย มีอาการทุเลาลง
อยางไรก็ตาม ยาตมขับพิษทําความสะอาดปอด (清肺排毒汤 ชิงเฟยผายตูทัง) นี้ ตองใชเมื่อปวยเทานั้น และ
ตองใชภายใตการดูแลของแพทยแผนจีน เพราะมีตัวยาอันตรายที่ทําใหเกิดผลขางเคียงและอาการไมพึงประสงคได.
เอกสารอางอิง
๑. คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health Commission of
the People's Republic of China) , ประกาศแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7
๒. ดร.พจ.ภารดี แสงวัฒนกุล จากเพจเฟสบุค แพทยจีนติวเตอร และ เมี่ยวซินคลินิกแพทยแผนจีน
๓. ภาพประกอบจากเวชพงศโอสถ

